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A. Sumário Executivo
O objetivo da estratégia da Comissão Europeia “Europa 2020” exige uma sociedade mais inovadora que exigirá
uma força de trabalho tecnicamente capaz e flexível. Para conseguir isso, o EFP terá que desempenhar um papel
fundamental. O projeto InEcVET foi, portanto, uma resposta à ação de uma força de trabalho mais flexível. InEcVET é um projeto cofinanciado pelo programa Erasmus + que visa usar métodos e processos inovadores para
criar ecossistemas de inovação para EFP nos países parceiros.
O InEcVET alcançou o seu mandato criando um ecossistema que se concentra em três eixos:
•

Ao oferecer aos formadores um currículo centrado no intraemprego, liderança

•

Ao introduzir as Parcerias de Conhecimento Multi Stakeholder (MSKP)

•

Ao formular o processo e criar equipas Skunkworks dentro do EFP

O InEcVET introduziu a inovação como forma de responder e enfrentar os principais obstáculos no EFP e projetou a equipa skunkworks dentro do EFP para encontrar soluções para esses obstáculos. Criou parcerias de conhecimento duradouras através dos MSKPs para garantir que a inovação e a transformação sejam um processo
contínuo. E capacitou formadores de EFP com o conhecimento para poder estimular a inovação nas suas áreas
de formação.
O InEcVET procurou utilizar o sistema de inovação estabelecido para enfrentar os obstáculos para uma EFP
mais eficaz na Europa. Em particular, as questões comuns da imagem negativa do Ensino e Formação Profissional na sociedade, a falta de comunicação efetiva entre as diversas partes interessadas, o aprimoramento dos
formadores de EFP e a necessidade de uma direção clara dos formandos de EFP sobre a sua possível carreira
futura foram combatidos através do estabelecimento dos ecossistemas locais. As interações dos parceiros do
projeto, as melhores práticas garantidas de toda a Europa foram disseminadas para os ecossistemas locais de
inovação.
O projeto InEcVET foi desenvolviso nos quatro países que foram escolhidos para criar um ecossistema de inovação (Chipre, Irlanda, Portugal e Romênia):
1. I. Parcerias de Conhecimento Multi-Stakeholder (MSKPs) para informar e impulsionar o processo de inovação de EFP e ajudar o fluxo de conhecimento e informação.
2. II. A criação do piloto Skunkworks, auxiliando as descobertas dos MSKPs e trabalhando de forma inovadora
em torno de estrangulamentos locais e perceção de EFP para induzir a inovação.
3. III. Um currículo europeu intraempreendedor feito sob medida para promover a criatividade e a inovação na
EFP
4. IV. Uma plataforma online para que os intra-empresários para que se autoeduquem, e na apresentação de
melhores práticas de intercâmbio e avaliações de qualidade.
A análise de custo-benefício dos quatro resultados indica que os benefícios superam os custos, pois o principal
custo é o estabelecimento do ecossistema, enquanto os benefícios, especialmente os benefícios intangíveis,
serão substancialmente acumulados ao longo do tempo.
A recomendação política é dupla. Em primeiro lugar, as partes interessadas devem estar presentes em todos
os níveis na criação de um ecossistema positivo que possa responder às necessidades das empresas de EFP.
Em segundo lugar, o envolvimento formal e informal, como a criação de equipas de skunkworks, pode levar a
resultados, ao enfrentar desafios difíceis. O InEcVET fornece a estrutura para que isso seja usado e replicado
noutros contextos.
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B. Visão geral do projeto InEcVET
O que é o ecossistema de inovação para a EFP (InEcVET)?
O projeto é cofinanciado pelo programa Erasmus +, Ação-chave 3: Apoio à reforma política. Começou em novembro de 2015 e concluiu em outubro de 2017, com duração de 24 meses. Os seus objetivos estavam diretamente
ligados aos desafios que a UE procura abordar, como parte da estratégia “Europa 2020”. Para o efeito, o objetivo
do projeto é definir e pilotar um ecossistema de inovação para o ensino e formação profissional (EFP). Usou
métodos inovadores e levou a processos inovadores na criação deste sistema nos países incluídos no projeto.
O objetivo é alargar os resultados e utilizar o quadro de discussão sobre como estimular a inovação no EFP nos
Estados-Membros em toda a Europa.
Composto pelo consórcio, existem dez parceiros de cinco países membros: Louth e Meath Education and Training Board (Irlanda), que foi o coordenador, o Centro para o Avanço da Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Educacional (Chipre), Município de Lousada (Portugal), a Parceria de Desenvolvimento Rural e Social da Comunidade Meath Limited (Irlanda), Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges (Roménia), Innoventum Oy (Finlândia),
Universidade de Pitesti (Roménia), Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa (Portugal), Universidade Europeia
de Chipre (Chipre), Future In Perspetive Limited (Irlanda).

Porque o InEcVET é importante?
A inovação e a flexibilidade podem ser derivadas de muitas maneiras e ambas são essenciais. Isto foi evidenciado na “Estratégia Europa 2020 para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo” da Comissão Europeia
(comissão da CE, 2010a), que visa transformar a UE e a sua economia numa sociedade mais inovadora e flexível. A chave para a estratégia é a criação de uma força de trabalho tecnicamente capaz e flexível. Para alcançá-lo, o EFP desempenha um papel fundamental.
O Comunicado de Bruges sobre cooperação reforçada em EFP (Bruges Communique, 2010) é um compromisso
dos Estados membros em melhorar os termos de inovação no EFP inicial (iVET) e educação profissional contínua (cVET).
Com base nessas premissas, o projeto InEcVET procurou estimular a inovação em EFP em três eixos:
•

Completando os esforços dos formadores de EFP para estimular a inovação, fornecendo aos formadores
um currículo voltado para a inovação, o intraempreendedorismo, as habilidades de liderança e a gestão de
mudanças.

•

Ao introduzir os mecanismos de transferência de conhecimento através da criação das Parcerias de Conhecimento Multi Stakeholder (MSKP).

•

Induzindo e criando equipas Skunkwork dentro do EFP e fornecendo resultados para abordar questões identificadas pelos MSKPs.

O ponto culminante do eixo é a criação de um ecossistema de inovação para EFP na Europa que melhorará os
sistemas de EFP existentes e adicionará inovação na EFP. É notável que os Skunkworks nacionais entregaram
soluções para os principais problemas identificados pelas partes interessadas, mantendo consistência que permite que tais esforços se ampliem para outras áreas regionais ou nacionais da União Europeia.
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O InEcVET foi, portanto, uma resposta à ação de uma força de trabalho mais flexível. Introduziu a inovação
como forma de responder e enfrentar os principais obstáculos no EFP e pilotar Skunkworks dentro do EFP para
encontrar soluções para tais obstáculos. Criou parcerias de conhecimento duradouras através dos MSKPs para
garantir que a inovação e a transformação sejam um processo contínuo. Capacitou os formadores de EFP para
poder estimular a inovação nas suas áreas profissionais. A junção destas medidas conduziu para um ecossistema viável e vibrante que pode ser uma referência para a futura cooperação dentro do ecossistema mais vasto
da EFP da UE.
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C. Compreender o problema
1.

Quais os principais desafios para a EFP na Europa?  

A literatura de pesquisa, bem como o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP), enfatizam que existem pontos em comum e diferenças nos obstáculos do estado nacional ao esforço
da EFP, podendo criar uma força de trabalho mais tecnicamente capaz e mais flexível.
As questões que eram comuns nos países:

1. A imagem relativamente negativa do EFP (especialmente o iVET) nos estados-nação que participaram deste
projeto
2. A falta de comunicação efetiva entre as várias partes interessadas (atores governamentais, formadores de
EFP, participantes de EFP e empresas) na provisão e planeamento da EFP
3. A necessidade de capacitar os instrutores de EFP
4.

A necessidade de mais recursos destinados à provisão e infraestrutura de EFPs.

5. A necessidade de fornecer uma orientação clara dos participantes do EFP sobre o seu possível caminho de
carreira no futuro, incluindo a ligação com a educação adicional.

O objetivo não era abordar cada uma das questões acima de forma uniforme, pois os provedores de EFP operavam em ambientes variados. No entanto, a ênfase foi feita por todos os ecossistemas de inovação criados para
enfrentar os obstáculos identificados na forma como eles consideraram melhor no seu ambiente local.

A análise comparativa disponível no site do projeto (www. Innovationecosystems.eu) também identificou as melhores práticas nos estados que participaram no projeto. A ênfase era criar um ecossistema de inovação que
fosse local, a fim de garantir o seu sucesso. No entanto, através da pesquisa do projeto e das interações dos
parceiros do projeto, as melhores práticas foram disseminadas para os ecossistemas locais de inovação, garantindo respostas mais amplamente entregues aos problemas acima mencionados.

2.

Construindo pontes: Melhores práticas, evolução e controlo 		
de qualidade

Foi claro para todos os parceiros que lideraram os ecossistemas de inovação que, apesar da necessidade de variação devido ao ambiente local, o benefício da cooperação poderia levar a resultados muito visíveis. A localização foi importante para o sucesso: uma compreensão de contextos locais específicos garantiu uma pré-aceitação
crítica e compatível com as prioridades locais. Mas a localização não impediu o aumento da cooperação entre
os parceiros europeus.
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A cooperação não veio apenas na identificação das melhores práticas em cada país; Foi ativo durante a evolução do Projeto. As MSKPs variaram em tamanho e composição por país, mas o tema e o esforço geral foram
centrados na melhoria do fluxo de informações nas várias partes interessadas da EFP. Além disso, a evolução
dos membros do MSKP, que estavam ativamente envolvidos, nos grupos piloto de skunkwork foi outro exemplo
de como a cooperação entre os parceiros levou a uma evolução similar dos ecossistemas locais.
A análise comparativa periódica acompanhou a evolução do ecossistema de inovação local e assegurou que
todos os parceiros que lideravam o esforço local estavam em sintonia com os esforços uns dos outros. Por
exemplo, encontramos pontos comuns nas abordagens dos projetos piloto de skunkworks, tanto na sua criação
como no tipo de projeto que eles escolheram entregar: isso é em grande parte devido ao intercâmbio constante
de informações entre os parceiros, permitindo a melhor prática sobre como Criar MSKPs e Skunkworks dentro
da EFP.
Ao mesmo tempo, o período de avaliação entre pares garantiu que a qualidade fosse comparada a um nível satisfatório. Ao assegurar que houve análises frequentes, combinadas com a existência de um protocolo de garantia de qualidade, permite que a transferência de conhecimento entre países seja alta apesar dos ecossistemas
de inovação sejam operados em contextos socioeconômicos diferentes.
Assim, apesar das variações necessárias para garantir o sucesso do projeto local, os parceiros ajudaram a fornecer ecossistemas que tiveram as mesmas metas e os mesmos objetivos. Esses ecossistemas complementam
o contexto da Estratégia 2020 de uma força de trabalho mais inovadora e flexível, auxiliando os esforços para
reduzir o desemprego, desenvolvendo qualificações e habilidades multidimensionais exigidas pelo mercado de
trabalho, reduzindo a marginalização através da capacitação e proporcionando contínuo upskilling para um envelhecimento da população etc.
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D. O que entregamos?
O projeto InEcVET foi entregue nos quatro países que foram escolhidos para criar um ecossistema de inovação
(Chipre, Irlanda, Portugal e Romênia):
1. Parcerias de Conhecimento Multi-Stakeholder (MSKPs) para informar e impulsionar o processo de inovação
de EFP e ajudar o fluxo de conhecimento e informação;
2. II. A criação do piloto Skunkworks, auxiliando as descobertas dos MSKPs e trabalhando de forma inovadora
em torno das dificuldades locais e perceção da EFP para induzir a inovação;
3. III. Um currículo europeu intraempreendedor feito sob medida para promover a criatividade e a inovação no
EFP;
4. IV. Uma plataforma online para que os intra-empresários se autoeduquem, e na apresentação de melhores
práticas de intercâmbio e avaliações de qualidade.

I.

Parcerias de conhecimento Multi-Stakeholder (MSKPs)

A pesquisa identificou que as Parcerias de Conhecimento MSKP são uma maneira eficaz de identificar lacunas e
necessidades de conhecimento para uma entrega de conhecimento mais efetiva. É um corpo informal composto
por todas as partes interessadas que procuram trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns.
Foi elaborada uma estrutura da melhor composição do MSKP que procurava permitir que os parceiros criem a
melhor MSKP para a sua localidade, mas também permite localizá-los para ser representativo. As MSKPs foram
projetadas para incluir as principais partes interessadas, como professores e tutores de EFP, provedores de EFP
do setor privado, especialistas contínuos em desenvolvimento profissional, gestores de educação, empresários,
agências de desenvolvimento e de negócios. As MSKPs reuniram-se pelo menos oito vezes ao longo da vida do
projeto.
O foco das organizações na construção do MSKP foi colocado com base na sua área de especialidade. Assim,
por exemplo, a Irlanda e Portugal tiveram uma maior ênfase na provisão de EFP, enquanto Chipre e a Roménia
colocaram-na num contexto acadêmico. Todos, no entanto, incorporaram o elemento de negócios, que é muito
bem-vindo ao desenvolvimento que garantiu o sucesso do projeto.
As MSKPs confirmaram os resultados de uma substancial semelhança dentro do ambiente VET diversificado.
No que diz respeito à provisão de EFP, os objetivos parecem-se alinhar quando os países consideram formas de
modernizar essas disposições de aprendizagem de EFP. Ainda há algumas áreas onde a melhoria foi justificada,
como a formação para o aspeto dos formadores, onde o aumento do trabalho colaborativo e a profissionalização
dos professores poderiam contribuir muito para difundir isso. Este é, em parte, o objetivo da oferta de um currículo para EFP que se baseia na inovação e no intraempreendedorismo no âmbito do projeto InEcVET.
As MSKPs foram fundamentais para identificar a inovação necessária no EFP existente e garantir que o material
ensinado fosse sobre os assuntos e ao nível exigido pelas partes interessadas. A participação ativa no design
curricular e feedback garantiu que o que foi criado atendeu às necessidades das localidades representadas no
projeto. Além disso, este sistema planeado de partes interessadas trabalhou para descrever de forma proativa as
futuras necessidades de EFP e vimos uma evolução dos membros do MSKP tornando-se o núcleo do desenvolvimento da equipa de Skunkworks.
Através das MSKPs, o projeto forneceu um ecossistema, visando reduzir o desajuste de habilidades, ao mesmo
tempo em que melhora o fluxo de informações para as partes interessadas e disseminou-se através do suporte
de, e criando os eventos dos treinadores e outras medias. As MSKPs também serviram para alcançar o princípio
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básico do projeto, permitindo uma maior relevância e intercâmbios entre o mercado de trabalho e a educação,
bem como a aprendizagem inter-europeia através de iniciativas de melhores práticas.

II.

A criação piloto das Skunkworks

A criação da Skunkworks para estimular a inovação no EFP foi sempre fundamental para a inovação do projeto
InEcVET. Os parceiros do projeto estabeleceram inicialmente um quadro para a criação do enquadramento desta
inovação e como se iria realizar dentro do setor de EFP.
O objetivo do quadro era aproximar o mundo do negócio com o da educação por:
• Estimular respostas inovadoras para atender às necessidades dos negócios locais;
• Melhorar a oferta de EFP e torná-la mais sensível às necessidades do mercado;
• Apoiar a reforma das políticas com base no que pode ser alcançado a partir dos recursos existentes.
O quadro orientou os parceiros através da tarefa de organizar os quadros individuais de “Skunkworks” em cada
país parceiro. Compreendia uma compilação de recursos e informações que ofereciam os insumos necessários para a organização bem-sucedida de projetos de obras de skunk. O quadro focado no fornecimento de:
termos de referência, exploração das condições externas e gerais, planeamento, organização e implementação
do processo. Também ofereceu um perfil de competência, proporcionando assim um roteiro útil para selecionar
os membros da equipa de Skunkworks. Além disso, forneceu um suporte como identificar questões-chave e
concentrar-se na abordagem orientada para o produto de tais Skunkworks.
A informalidade dos Skunkworks e a abordagem orientada para o produto trabalharam para a sua vantagem.
Criou um novo espaço para diferentes partes interessadas para usar o seu conhecimento diversificado para trabalhar por uma causa comum que identificaram localmente. Os Skunkworks, como eles funcionaram na prática
e os resultados são expressos nas análises comparativas que estão no site do projeto.
Durante o processo, a evolução dos Skunkworks ocorreu de forma bastante orgânica através dos MSKPs. Foi
observado pela primeira vez na Irlanda e foi adaptado como boa prática pelos outros parceiros. As organizações
concentraram-se na construção de seus Skunkworks a partir de sua especialidade existente. Todos os países
desenvolveram e criaram Skunkworks locais com a maioria dos participantes obtidos de seus MKSP, contribuindo para um desenvolvimento mais realista e prático dos resultados do projeto. Além disso, todos os parceiros
incluíram aspetos das partes interessadas de EFP, ao longo das linhas do MSKP. Esses desenvolvimentos
foram benéficos para o projeto, pois permitiram uma maior interação entre os MSKPs, Skunkworks, infraestruturas estabelecidas de educação de EFP, principais partes interessadas e os esforços globais do projeto. Em
alguns casos, como Portugal e Chipre, a equipa Skunkworks permitiu a expansão dos MSKPs para apresentar
novos atores que estavam particularmente interessados em criar um Skunkworks. Assim, as diferentes equipas
Skunkworks usaram o seu tempo para melhorar a transferência de conhecimento e a melhoria de processos para
enfrentar os principais desafios anteriormente identificados acima.
A evolução dos projetos que as equipas piloto do Skunkworks criariam foi aberta. Como resultado, foram consideradas uma ampla gama de sugestões para resolver os principais desafios (conforme identificado anteriormente).
As sugestões incluíram melhorar e inovar a comunicação de informações, a promoção de novas técnicas para
reduzir o desajuste de habilidades, a introdução de formação de habilidades suaves, a criação de órgãos de coordenação informal multipartes interessadas e as campanhas de conscientização sobre os aspetos positivos da
EFP. Skunkworks observou que os seus esforços também eram dependentes de forças externas que poderiam
comprometer a eficácia da entrega sugerida. Isso incluiu mudanças inesperadas na organização ou legislação,
um ecossistema de ambiente VET inflexível e um financiamento insuficiente para experimentar e pilotar entregas.
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As Skunkworks trabalharam uma série de questões, apoiando os MSKPs. As questões variaram desde os desafios gerais dos sistemas locais de EFP até temas emergentes no EFP e de apresentar propostas de inovação
para decidir os parâmetros e limitações do factor de tempo, ao mesmo tempo em que ofereceu sugestões ao
melhorar o material entregue. Além disso, surgiu uma série de principais prioridades estratégicas através do
Local Skunkworks. Para esse fim, os Parceiros com as suas equipas MSKPs e Skunkworks concentraram-se
nas inovações derivadas, entre outras, de intercâmbios em conhecimento tácito e explícito, aliada à ênfase na
necessidade de reduzir a incompatibilidade de habilidades. Através do processo do piloto Skunkworks, todos os
Skunkworks locais tiveram uma entrega local única em como lidar com os principais desafios enfrentados por
todos.
A inovação da Skunkworks é dupla. Em primeiro lugar, o uso da estrutura de Skunkworks no EFP, ao mesmo
tempo em que abrange uma ampla gama de partes interessadas é uma inovação. A solução inovadora, como
implementada, é escalável para toda a União Europeia. Para apoiar a criação de novos Skunkworks no EFP, os
parceiros criaram um guia útil “Fazer e não fazer” que reuniu a pesquisa e a experiência dos quatro Skunkworks
que foram criados através do InEcVET.
A segunda inovação é em termos da saída entregue dos quatro Skunkworks pilotos. Apesar de serem estabelecidos para ambientes regionais, os desafios que os Skunkworks são de caráter europeu. Estas quatro soluções
diferentes podem ser a melhor prática para outras regiões europeias que pretendem reduzir o desajuste das
habilidades, melhorar a imagem e criar melhores formas de comunicação entre as partes interessadas.

III.

Currículo Intraempreendedor Personalizado

A necessidade de formação e aprimoramento da equipa da EFP foi um dos principais desafios identificados na
pesquisa preliminar. A fim de apoiar o ecossistema de inovação criado, os formadores de EFP tiveram de ser
apoiados para estimular a inovação nas suas organizações de EFP. Para fazer isso, construiu-se uma série de
oito módulos que visam capacitar formadores de EFP com competências para promover a criatividade e a inovação.
O currículo intraempreendedor consistia em:
• Módulo 1: Introdução ao intraempreendedor
• Módulo 2: Pesquisa e Análise
• Módulo 3: Criação de ideias
• Módulo 4: Pensamento crítico e resolução de problemas
• Módulo 5: Liderar o processo
• Módulo 6: Gestão de mudanças
• Módulo 7: Pensamento Lateral e Criatividade
• Módulo 8: Gestão de Projetos
Os oito módulos foram projetados no fornecimento de material para treinadores de EFP para estimular a inovação dentro da sua organização. Estão disponíveis no site do projeto, tanto no alcance de opções de áudio e
vídeo. Dentro do módulo, há um exemplo de uma configuração de classe, para permitir que o treinador de EFP
use o material projetado e o integre na formação. Isso permite que os formadores de EFP se misturem e combinem entre os módulos e o plano de aula recomendado para criar a lição que eles podem então ensinar a outros.
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A formação recebeu uma resposta positiva por parte dos formadores de EFP, em particular do uso de possíveis
planos de aulas que levariam as ideias ensinadas a colocá-las em prática. Assim, a formação pode ser de uma
aprendizagem combinada, com exemplos sobre como transferir esse conhecimento dos módulos online num
ambiente de turma existente dentro dos oito planos de aula.
A inovação adicional do currículo intraempreendedor é a certificação. O currículo intraempreendedor elaborado
através do InEcVET Skunkworks, é credenciado pelo Institute of Leadership and Management (ILM) como certificado de nível 5. Esta certificação será premiada como um módulo componente do Certificado de Liderança e
Gestão, que se relaciona com “gerenciar seu próprio desenvolvimento profissional contínuo” (CPD). O objetivo
deste credenciamento CPD é permitir que os candidatos assumam a responsabilidade pessoal pela gestão do
programa intraemprego nas suas próprias organizações de EFP e o seu próprio CPD como resultado do seu
envolvimento neste processo. Esta certificação permite que os praticantes de EFP sejam um caminho para o
reconhecimento formal de seu aprimoramento.

IV.

Plataforma online para que os intraempreendedores se autoeduquem

O ecossistema de inovação criado acima nos três eixos de formação de EFP, Skunkworks e MSKPs foi amplamente avaliado e as melhores práticas foram observadas. Todos estes, juntamente com o currículo de intraempreendedorismo criado, estão disponíveis no site do projeto.
O material foi amplamente difundido através da comunidade de interessados de EFP local, através de oficinas
intraempreendedoras, apresentações em formadores de EFP e conferências. Além disso, todas as principais saídas foram divulgadas através de vários meios de comunicação, fazendo parte do esforço de abordar a perceção
negativa da EFP pela sociedade, ao mesmo tempo que utilizam as inovações do projeto para promover o EFP
como caminho de carreira viável. O plano de valorização acompanhou as atividades de disseminação e permitiu
que os parceiros aprendessem entre si as formas mais eficazes de divulgar os resultados do projeto para aqueles
que realmente poderiam usá-los.
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E. Análise custo-benefício do projeto InEcVET
Conforme mencionado anteriormente, a inovação identificada no Projeto InEcVET é tripla. Os ecossistemas de
inovação que foram criados dependem dos MSKPs que combinaram os formuladores de políticas, os formadores de EFP e as empresas na identificação de grandes desafios, o uso de skunkworks na criação de uma série
de diferentes soluções inovadoras para problemas de EFP e a educação profissional contínua que foi entregue
através da formação online e presencilamente. Uma análise mais detalhada do custo benefício do projeto está
disponível no site do projeto.
A análise identificou que os custos eram principalmente nas horas necessárias para criar o ecossistema. Esses
custos são principalmente durante a criação do ecossistema, enquanto os benefícios estão em andamento desde que as atividades do ecossistema permaneçam nas partes interessadas do EFP. Manter isso implicaria em
grande parte custos em termos de participação de pessoas nas atividades, bem como atualizá-las quando o caso
surgir. Com a maioria dos custos observados principalmente no estabelecimento do processo e os benefícios em
curso, a sustentabilidade do processo é assim considerada viável.
Era claro que os benefícios superavam os custos. O currículo introduziu a inovação no arsenal dos formadores
de EFP e está disponível para ser replicado sem custo adicional, permitindo que um número crescente de formadores de EFP participe e aprenda as habilidades fornecidas. A formalização dessa educação através da creditação permite que os formadores usem o módulo existente na formação profissional no futuro.
O link dos MSKPs e Skunkworks levou o projeto a ser bem sucedido ao ter as partes interessadas locais a implementarem os resultados sugeridos, reduzindo a fricção. Além disso, o aumento da comunicação dentro dos
MSKPs permitiu um benefício em linhas diretas e não formais de comunicação entre as partes interessadas, o
que é muito benéfico em termos de implementação de políticas. Assim, os principais benefícios foram a melhoria
do fluxo de comunicação, juntamente com a maior ênfase na difusão do conhecimento, que foram os principais
produtos do projeto.
O desenvolvimento do ecossistema de inovação aumentou os benefícios futuros acumulados ao longo do tempo
(redução do desajuste de informações, uso de recursos estabelecidos e estruturas de recursos) podem levar a
benefícios num período muito maior do que o ciclo de vida do projeto.
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F.

Conclusão e recomendações-chave

IOs ecossistemas de inovação podem enfrentar sérios desafios que impedem o desenvolvimento da EFP. A criação de MSKPs é uma ferramenta eficaz para envolver as partes interessadas e avançar na redução do desajuste
de habilidades. A informalidade de uma Skunkworks pode ser muito eficaz para encontrar soluções para os problemas identificados, os esforços coletivos das partes interessadas são cruciais para a sua resolução.
As questões que os ecossistemas de inovação pretendiam enfrentar não eram fáceis de resolver. A imagem
negativa da EFP, a necessidade de aprimorar os formadores de EFP, a incompatibilidade de habilidades entre a
formação da EFP e os negócios e o fluxo de comunicação são questões complexas. No entanto, os ecossistemas
existentes são parte da solução. Existem ecossistemas de EFP dinâmicos que promovem a inovação, que são
sensíveis às influências positivas à falta de melhores práticas. Este ecossistema apoia a identificação, o teste,
desenvolvimento e avaliação de novas abordagens inovadoras no EFP, ao mesmo tempo que utiliza as parcerias de conhecimento para encontrar as melhores formas de implementá-las. Isso pode levar à força de trabalho
flexível que a Europa 2020 prevê, apoiando uma economia de inovação que continua evoluindo, adaptando e
reinventando para criar e utilizar novas ideias e informações.
Parte desse sucesso foi o envolvimento contínuo e efetivo das partes interessadas em EFP ao longo do processo. O envolvimento das partes interessadas em todo o esforço foi crucial no sucesso do empreendedorismo. As
partes interessadas participaram de forma informal, mas foram autorizadas a formalizar o seu envolvimento, seja
pelos projetos de Skunkworks, seja no currículo e certificação intraempreendedor. O envolvimento das partes
interessadas em todos os três eixos de parcerias, Skunkworks e o currículo asseguraram que a implementação
do quadro sugerido era fricção e o uso dos resultados entregues era elevado. O envolvimento das partes interessadas também garantiu a disseminação efetiva das atividades na sociedade, e os membros do MSKP tornaram-se os “embaixadores” do projeto e os seus resultados foram entregues. Assim, a chave para entender o sucesso
do projeto é a cooperação das partes interessadas através dos MSKPs, acompanhados pelos seus Skunkworks
locais. Esse quadro pode ser replicado em setores de educação e em outros estados membros.
O currículo e sua certificação permitem aos profissionais de EFP escolher o tipo de educação profissional contínua que melhor lhes serve e é melhor para a sua própria sala de aula. A aprendizagem pode ser mais formal,
através da certificação oficial. Essa capacidade de escolher a creditação formal ou não formal permite que o
currículo atinja os profissionais de EFP em toda a Europa e cubra as suas necessidades em como incentivar a
inovação no âmbito da educação profissional.
O que é encorajador é que todos os parceiros esperem que os resultados do programa InEcVET tenham um
efeito duradouro, à medida que os benefícios se acumulam ao longo do tempo. Esta atitude positiva indica um
processo de longo prazo dos membros locais que estavam participando na criação de um ecossistema de inovação de longa duração.
As descobertas enfatizam a necessidade do pós-projeto com os decisores políticos. Existe a necessidade de se
envolver num diálogo e de se comunicar com os formuladores de políticas sobre a necessidade de envolver as
partes interessadas em todos os níveis ao criar uma política de EFP. Os Skunkworks também são um terreno
fértil para mostrar que os grupos informais podem muitas vezes ter mais sucesso na resolução de questões difíceis que formas mais estruturadas dentro das organizações. O enquadramento e os resultados que temos aqui
indicam, não apenas como um ecossistema pode ser criado, mas também fornecemos o quadro sobre como
implementá-lo. Este documento de política, quando empregado, servirá no esforço de manter o EFP relevante
na sociedade europeia do futuro.
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Apendice A:
Como: Criar uma boa equipa MSKP
Discussões em torno das melhores práticas e desafios revelaram uma série de aspetos-chave para um MSKP
bem-sucedido. É altamente recomendável que os MSKPs tenham isso em consideração, a fim de fornecer um
ambiente MSKP apropriado:
•

Ajudar as partes interessadas a identificar seu papel no projeto

•

A manutenção do interesse dos interessados para a vida do projeto é essencial

•

Prever um tempo adequado de divulgação e “absorção” de resultados deve ser contabilizado

•

Correspondência do tempo de disponibilidade das partes interessadas

•

Os membros expostos às melhores práticas europeias ajudam a inovação

•

Fazer com que a combinação de negócios, educação e decisores diretos com frequência significa ter pessoas que estão ativamente envolvidas e não da mais alta autoridade

•

Atrair novos membros em MSKPs à medida que sua agenda se expande pode ser útil
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Como: Criar uma boa equipa Skunkworks
Skunkworks descreve um grupo de pessoas pequenas e vagamente estruturadas que pesquisam e desenvolvem
um projeto em prol da inovação em tecnologia. Concentra-se nas soluções. Para executar um Skunkworks bem-sucedido:
•

Concentre-se em ser informal, a fim de escolher o melhor para a tarefa em questão e não aqueles que possam ser nominalmente responsáveis

•

Motivar a equipa e criar um sentimento de constante envolvimento

•

Assegure-se de que o estilo de liderança se adapte aos membros; No InEcVET, os participantes do projeto
que tinham uma visão clara do que devemos alcançar muitas vezes assumiram a liderança.

•

Certifique-se de que o tempo que leva se encaixa nos horários ocupados dos participantes e que não é um
compromisso de tempo aberto. As tarefas são orientadas, e uma vez que a tarefa acabou, a equipa pode-se
dissolver.

•

As equipas menores funcionam melhor devido à ênfase na velocidade e na informalidade.

•

Além disso, sugerimos que um Skunkworks da educação seja aberto e que membros externos participem
quando precisam.

•

Os órgãos estatutários responsáveis pelo EFP foram um recurso inestimável. Tenha decisores políticos no
Skunkworks ou peça à equipa que se comunique com frequência com eles
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